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JORNADA 

Agents comercials comissionistes de la  
Cadena de valor de la construcció  

a França:  
 

Eines per trobar l’agent adequat. 
 

Aquesta jornada va destinada a empreses dels següents sectors: 
                                   

 Revestiments de sòls. 

 Aixetes, Accessoris i Canalitzacions 

 Accessoris bany 

 Accessoris cuina 

 Maquinària – Eines - Ferreteria 

 Climatització – Calefacció 

 
Tota empresa catalana de la cadena de valor de la construcció que vulgui 
iniciar o potenciar les vendes al mercat francès ha de disposar d’una xarxa 
adequada de distribuïdors i/o agents comercials, que ja comptin amb 
experiència i, per tant, de la confiança dels seus clients potencials. La reputació 
que aquests intermediaris tenen al mercat farà que la nostra empresa inicií o 
consolidi amb molta més rapidesa les vendes que fent-ho directament. 
 
Tot i així, la cerca i selecció d’agents comercials al mercat francès sol ésser 
complexa. Es tracta d’una figura complicada de trobar i, un cop localitzada, s’ha 
de contrastar i filtrar perquè correspongui amb el perfil que encaixi amb el 
desitjat per la nostra empresa. Posteriorment, una bona gestió de l’agent és la 
clau per garantir l’èxit. Per tant, una selecció rigorosa, una bona negociació  
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inicial, formació i acompanyament continuat, pro activitat, seguiment i control 
adequat, són algunes de les claus perquè la relació sigui fructífera per 
ambdues parts. 
 

 10:00h  Benvinguda.  

Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall 

10:10h La recerca d’agents comercials a França.  

Sra. Isabel García – Barcelona Export. 

11:40h             Accions de promoció en el mercat francès: 

 Trobada amb agents comercials comissionistes 
a França, per la cadena de valor de la 
construcció. 

11:50h  Col·loqui entre els assistents. 

12:00h Cloenda de l’acte. 

 

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 
d'inscripció. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o 
modificar les condicions esmentades a la circular informativa. 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1370 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

Dia: Dijous, 30 de març del 2017 
Hora: De 10:00 a 12:00 h 
Lloc: CECOT  

Sant Pau, 6 
08221 - Terrassa 
Més informació: tel. 93 745 78 10  
encarna.rubio@plametall.cat  

Assistència gratuïta! 
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